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:عفو بین الملل  

کنیداسماعیل عبدی را آزاد    

11صفحه    

 

 علیه سیاست های ضد کارگری

روحانی، دولت   

 با همه ابزار موجود اعتراض کنیم

 

 

 تحلیل هفته

هزار شکایت کارگری ٥٨یک میلیون و   

!بی سابقە استدر یک سال    

                  

بنا بە گزارشی کە توسط خبرگزاری 
نقل از گزارش راهبردی ه ب" مهر"

مرکز آمار و اطالعات راهبردی 
 ٥٢آذرماە سال  ٥٢کار در   وزارت 

در سایت این خبرگزاری منتشر 
شد، ظرف یک سال گذشتە، بالغ بر 

ایت هزار شک ٥٢یک میلیون و 
کارگری از طرف کارگران برای هئیت 
های تشخیص دعاوی کار ارسال و 

.                   اعالم وصول شدەاند
                  

هزار از این  ۱1تعداد یک میلیون و "

مورد بازگشت به کار،  شکایات در 
حقوق معوقه، تفاوت مزد، عیدی و 
پاداش، کمک هزینه اقالم مصرفی 
خانوار، تغییر شرایط کار، اضافه کاری، 

ح طبقه بندی حق مسکن، طر
مشاغل، حق عائله مندی، حق بیمه 

اجتماعی، کار نوبتی و مرخصی 
استحقاقی و مابقی آن مربوط به 

                    .اند بودە "سایر موارد
شکایات "مطابق این گزارش      

مربوط به عیدی و پاداش کارگران در 
صدر شکایات قرار دارد به طوری که 

مورد را به خود  ۱1۱هزار و  1۳۱
 1۳۱چنین هم. تاختصاص داده اس

مورد شکایت به حقوق  ۱۱1هزار و 
شکایت در  ۵۱۵هزار و  11۱معوقه، 

 11۳حوزه طرح طبقه بندی مشاغل، 
شکایت مربوط به حق  ۱۳۲هزار و 

مورد  ۵۱۳هزار و  ۱1بیمه اجتماعی، 
 ۲۲شکایت به مرخصی استحقاقی، 

شکایت نیز در حوزه کمک  ۲۵1هزار و 
هزار  ۲۱هزینه اقالم مصرفی خانوار، 

شکایت در حوزه کار نوبتی یا  ۵۱۱و 
همان کار شیفتی در نوبت عصر و 

مورد شکایت  ۵۱۳هزار و  ۲1شب، 
هزار و  ۴۱مربوط به بازگشت به کار و 

شکایت کارگران در بخش اضافه  ۱۱
                          . کاری بوده است

شکایت نیز  ۳۱۱هزار و  ۴۱همچنین، 
 ۱11هزار و  ۱۵  به حق مسکن، 

 ۱۳۵هزار و  ۳۱ مورد به تفاوت مزد،
شکایت مربوط به حق عائله مندی و 

مورد به تغییر شرایط کار  ۵۱هزار و  ۴
                  ."اختصاص داشته است

هزار مورد،  ۱٨از میان یک میلیون و 

هزار و  ٥٦٨هئیت های دعاوی بە 

مورد رسیدگی و در موردشان  ۳٦٥

ە از حکم صادر کردەاند، اما آنطور ک 

گزارش بر می آید، هئیت های 

دعاوی بە بیش از نیم میلیون از این 

شکایات، به هر علت هنوز رسیدگی 

این شکایات ناروشن  نکردە و تکلیف 

و این در حالی است کە . باقی ماندە

جاری شمار  ماهە سال  ۱طی 

و اعتصابات کارگری نسبت اعتراضات 

درصد افزایش  ۱۱۱بە سال گذشتە 

 1٨۲طبق مادە . دهدنشان می 

بە نهایی رسیدگی  قانون کار مرجع 

اختالفات کارگری و کارفرمایی  کلیە

 بە عهد هئیت های حل اختالف کە 

 

 صادق کار
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متشکل از نمایندگان کارگران، 

 کارفرمایان و دولت است گذاشتە

شدە و صحبتی از هئیت های دعاوی 

  .و حدود اختیاراتشان در قانون نشدە

حد و حدود قانون کار  1٦٨طبق مادە 

اختیارات هئیت های حل اختالف 

مطابق این مادە . است روشن شدە

در صورتی کە هئیت های تشخیص 

در شکایتی حق را بە کارگر بدهند و 

شکایت اش را موجە و قانونی 

تشخیص دهند، کارفرما مکلف بە 

هئیت حل اختالف  اجرای حکم 

است و حتی حق اخراج کارگر را 

قانون  ۱۲ چنانچە مغایر با شروط مادە

اما از وقتی کە دولت . کار باشد ندارد

قانون کار  ۱۲تصمیم بە تغییر مادە 

گرفتە، با این کە الیحە هنوز بە 

تصویب نرسیدە، اما عمال کارکرد 

را دگرگون و  هئیت های حل اختالف 

اساس وجودی شان را زیر سوال 

حتی اگر بهمین جهت . بردە است

را صادر کنند این هئیت ها احکامی 

کە باب میل کارفرما نباشند، چون 

آن  در عمل از بین رفتە  اجبار قانون

را نمی پذیرند و بنا بر آن راە قانونی  

 حل اختالفات نیز از میان برداشتە

شدە و زور و جبر جای آن را گرفتە 

شاید بهمین خاطر باشد کە . است

وزارت کار در ادەهای آماری مرکز د

چ اشارەای بە نتیجە هی خود گزارش

عملی احکام صادرە توسط هئیت 

                  . های دعاوی نمی کند

  

 

 

 

انتشار این گزارش نیز بارها  قبل از

نمایندگان کارگری عضو هئیت های 

از نپذیرفتە شدن احکام  حل اختالف

 1٦٦  این هئیت ها کە طبق مادە

قانون کار الزم االجرا هستند شکایت 

ز بە و شکوە کردە بودند و وزارت کار نی

کردە این شکایت ها توجە چندانی ن

وزارت  نبا این حال اما مسئوال. بود

کوشش می کنند کە  چنان کار هم

کارگران شاکی را ترغیب کنند تا 

بجای اعتصاب و تظاهرات شکایتشان 

در آنجا   را بە این هئیت ها بسپارند تا

تنها طی . مورد رسیدگی قرار گیرند

سال گذشتە صدها کارگر بخاطر 

عتراض بە پرداخت نشدن بە موقع و ا

منظم دستمزد و حقوق هایشان از 

کار اخراج شدە و دەها نفرشان تحت 

. پیگرد پلیسی و قضایی قرار گرفتەاند

با وجود این کە اعتراض و شکایت بە 

این مسئلە کامال بدیهی و بە حق 

است و کارفرما حق اخراج و ندادن 

حقوق کارگر را مطابق قوانین موجود 

ارد، حتی در مواردی کە هئیت ند

های حل اختالف رای بە بازگشت بە 

کار افراد اخراجی دادەاند، کارفرما یان 

        از پذیرش آنها سرباز زدە و هیچ

مسئول، قاضی و قانونی نیز بە داد   

با اینهمە از . آنها نرسیدە است

آنجایی کە کارگران مخالف تغییر مواد 

آن ۱۲حمایتی قانون کار و مادە   

 

 

 

 

 

ند، آگاهانە با وجود مسخ شدن هست

در کنار  هئیت های حل اختالف، 

اعتصاب و تظاهرات از قانون و وجود 

این هئیت ها، بە مثابە عرصەای 

و  مبارزە برای پیگیری مطالباتشان از

در هم شکستن تعرض بە حقوق 

وجود . سندیکایشان بهرە می گیرند  

بالغ بر یک میلیون شکایت کارگری 

 ۱۱۱و افزایش  تنها طی یک سال

درصدی اعتراضات و اعتصابات در کنار 

این شکایات خود گواە دیگری است 

کە کارگران بە رغم همە  است بر این  

فشارها و تهدیدها، حاضر بە دست 

برداشتن از حقوق سندیکایی شان 

نیستند و از هر امکانی برای رسیدن 

بە مطالبات و بهبود دستمزد و شرایط 

. رفتزندگی شان بهرە خواهند گ

محدود کردن اعتراضات قانونی و عدم 

 رسیدگی بە شکایات صنفی کارگران

 هو تعرض بە قوانین حمایتی ب 

 و اعتراضات  گسترش اعتصابات

  منجر خواهد شد و این خیابانی 

هر کس باشد، یقینا بسود   بسود

  خود کارفرمایان و دولت شان نخواهد

                                            .بود
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امنیت  کرامت انسانی، دستمزد مناسب، بیمه و
 شغلی حق انکار ناپذیر کارگران است،

 
 دستمزد مطالبه افزایشزندگی بهتر، برای رسیدن به 
مطالبه ای ملی تبدیل کنیم را به  
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تالش دیگری از اتحادیه های کارگری ترک و یونانی قبرس برای نزدیکی و تفاهم: 6102ژوئن   

 

 

 

 

 

از تجربه دیگران
 

 پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس

 

 دایی ها  و چالش های مشترک آیندهتاریخچه ج
 (ششمبخش )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرگوریس ایوانو و سرتاک سونان

 2112دسامبر 

 ترجمه گودرز

 

 نمایندگی کارگران و تحرک اتحادیه ها در شمال

 

کارگران در اتحادیه ها عضویت داشتند ولی % ۱۱مجموعا  ۱۱۱۱در مناطق ترک تبار قبرس در شمال جزیره در سال 
بخصوص به این دلیل که در بخش . ه ها درسطح باالیی کارگران بخش دولتی و عمومی را نمایندگی می کردنداتحادی

فیش حقوقی کارگران کسر شده و به صندوق همبستگی واریز می  دولتی حق عضویت در اتحادیه ها بطور خودکار از
عی باید عضو یک اتحادیه رسمی باشند، بنابراین اساسا کارگران برای بهره وری از قرارداد های جم که و از آنجائی شود
در بخش نیمه دولتی هم درصد عضویت در اتحادیه ها بسیار . عضویت هم صحبت بمیان آورد% 1۱۱توان حتی از  می

می% ۲۳بطور مشابه کارمندان دولتی درصد عضویتشان تا . باالست ولی در بخش خصوصی برخالف جنوب تراکم . رسد 
موارد کارفرمایان خصوصی در محل کارشان اجازه % ۱٨بسیار پایین است و بر اساس آمار موجود در  عضویت اتحادیه ها

.تشکیل اتحادیه را نداده اند بطور مشخص تنها دو کارفرمای خصوصی را می  توان مثال زد که به اتحادیه ها اجازه فعالیت  
یگری موسسه اییکی که به یک موسسه بزرگ بین المللی وابسته است و د دهند، می ست که بتازگی به بخش ا 

مستقلی درآن وجود داشته است و بنابراین  خصوصی واگذار شده و درواقع وارث تشکیالت نیمه دولتی است که اتحادیه
                                                                                 کنان برای مالک جدید امکان اخراجتخصصی کار بعلت کار
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         صنایع توریستی مثل هتل و  این بدان معنی است که بر خالف جنوب در. همه پرسنل سابق وجود نداشته است

به کوچکی شرکت های خصوصی  ینسبت داد، یکعامل توان به دو  حضور ناچیز اتحادیه ها در بخش خصوصی را می
براساس امار اداره تامین اجتماعی تنها . ندافامیلی  عموما شرکت های خصوصی کسب و کار بسیار کوچک. گردد برمی

این شرکت ها در بخش . کارگر در شمال قبرس وجود دارند ۱٨۱کارمند و ده شرکت با بیش از  ٨۱۱دو شرکت با بیش از 
هد د ند که شرایط نامطمئن شان اجازه نمیا بویژه در بخش توریسم اکثر کارکنان مهاجر. ندا آموزش و یا توریسم فعال

ذکر است که در بخش صنایع تولیدی هیچ شرکتی وجود ندارد که بیش از ه الزم ب. برای تشکل در اتحادیه ها اصرار بورزند
کنند و در نتیجه  کارگر داشته باشد، مضاف بر این در این شرکت ها هم کارگران در کارگاه های پراکنده کار می ۱٨۱

توجه به این مشکالت ساختاری در بررسی ناچیز بودن حضور اتحادیه . امکان تجمع برای تشکل در میانشان کمتر است
                                                                                                      .ها در بخش خصوصی حائز اهمیت است

در میان ترک تباران هم اتحادیه های صنفی  1۱٦۳که قبل از  علیرغم ان. فاکتور دوم در این باره پیشزمینه تاریخی دارد
                       بیشتر بدنبال توسعه شعار یه های وقت اتحاد. گشت موجود بود، اما وجود انها بدالیل سیاسی برمی

                                                                                         .های ناسیونالیستی بود تا نیاز ها و منافع کارگری 

که شرایط حکومت  مضاف بر این. از تشکل طبقاتی در مورد اتحادیه ها صحبتی کردنمی توان عبارت دیگر در آن دوره به 
ل کارگری نبود، و همزمان تشکیالت دولتی به نفع توسعه فعالیت اتحادیه های مستق 1۱٦۳نظامیان بعد از درگیری های 

                                                                       .ترک تباران در شمال قبرس هم بهیچ وجه حامی اتحادیه ها نبود

تنها سه فدراسیون چتری برای پوشش اتحادیه ها در بخش های دولتی، نیمه دولتی و عمدتا برای کارگران یدی وجود 
ندی اتحادیه ها به سه گروه ناشی از مواضع سیاسی دلیل عمده برای این ساختار سه شاخه و در واقع تقسیم ب. دندار

برای ساده کردن موضوع باید توجه داشت که اگر . است Dev-Is  را در منتهاعلیه چپ صحنه سیاسی درنظر بگیریم، 
Turk-Sen چپ می ایستد و ه در مرکز متمایل ب  Hur-Is درواقع . راست قرار خواهد داشته در مرکز متمایل ب  Hur-Is 

Turk-Sen م وجود کرد که جناح چپ مدیریتزمانی اعال در حال حاضر در سطح . را از کنترل جناح ناسیونالیست خارج کرد 
KTAMS یک فدراسیون چتری از اتحادیه ها وجود ندارد، گرچه برای مدت کوتاهی کارکنان دولتی و    KTOS تالش کردند  

اتحادیه سعی نمود که  ،1۱۱٥تا  1۱۲۱از  ،سال ٨مدت  هاین جای خالی را پرکنند، فدراسیون اتحادیه های مترقی هم ب
شاورزی هم اتحادیه رستوران و صنایع ساختمان و فروشگاه های بزرگ و بخش کاین تالش هم . ها را زیر چتر خود درآورد

                                        .دای وجود ندار

                                                                                                        

 )KTOS                 .با پاگیری فدراسیون از آغاز مخالف بودند  (  سرانجامی نداشت زیرا که بعضی اعضای صاحب نفوذ 

راسیون چتری بتوافق برسند، گرچه نتوانستند در تشکیل یک فد ،ناالزم است بگوئیم که کارمندان دولت و اتحادیه معلم
غالبا با سایر اتحادیه های صنفی و احزاب سیاسی در تشکیل کمیته های موقت برای پیشبرد اهداف مشترک همکاری 

نام برد، که با کمک احزاب سیاسی و " این کشور پالتفورم ماست"از جمله اقدامات مشترک قابل ذکر باید از . کنند می
     .پیش بردند ۱۱۱۱و جنبش اتحادیه اروپایی را در آغاز دهه " بسوی حل مشکل"ن برنامه برخی سندیکاهای کارفرمایا

. قانون سراسری برای حداقل کف دستمزد ها جاری است  تبار قبرس برخالف جنوب، در شمال جزیره و منطقه ترک    
کند از  سال دیدار می بار در کمیسیون حداقل دستمزد، یکی از مکانیزم های نادر در روابط اجتماعی، که حداقل یک

کند و از اتحادیه های صنفی و سندیکای  می پنج نماینده را شورای وزیران تعیین. پانزده عضو تشکیل شده است
لیره  1٦۲٨داقل دستمزد ها برابر ح ۱۱1٥در تاریخ اول نوامبر . فرستد کارفرمایان هم هریک پنج نماینده به کمیسیون می

 نکته قابل ذکر ان. لیره بود 1٨٦۱که در ده ماه اول سال این رقم  شده است در حالی نیتعی( یورو ٦۱٨برابر با )ترک 
ن هیچ آند در کمیسیون تعیین است که کارمندان بخش خصوصی که بیشترین استفاده کنندگان از حداقل دستمزد ا

                                                   .نقشی ندارند
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 سندیکا 

  در بلژیک ی کارگریسندیکاها

 کانون مدافعان حقوق کارگر

(بهزاد. م)محسن بهزادکریمی  

 
 

 

 

 

 

سندیکاها از دیر باز در ایران وجود داشته اند، اما امروزه در شرایطی که سندیکاهای 

کارفرمایی در بخشی از رشته های صنفی وجود دارد اما از تشکیل سندیکاهای کارگری به 
 آن مورد تعقیب قرار میاعضای سندیکاها و فعاالن . شود عناوین محتلف جلوگیری می

در . شوند  های طویل المدت محکوم شده و در انتها از کار اخراج می گیرند و به زندان

حالی که در اکثریت قاطع کشورها تشکل ها و سندیکاهای کارگری به فعالیت خود برای 
دهند؛ حتی در بسیاری کشورها مورد تایید و پشتیبانی  دفاع از حقوق کارگران ادامه می

بسیاری از تشکل های کارگری در کشورهای سرمایه داری تحت . ها نیز هستند دولت
کنند تا از کارگرا ن  نفوذ محافل کارفرمایی و سرمایه داری قراردارند و در حقیقت تالش می

افرادی بی خطر و سر به راه برای نظام سرمایه داری بسازند اما در مقابل، بخش بزرگی از 
ها و فعاالن کارگری مستقل نیز تالش بی وقفه ای  اها و تشکلبدنه کارگری همین سندیک

.را برای دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان از طریق همین ارگان ها دنبال می کنند  

کند تا نمونه  برای آشنائی بیشتر با این نهادها، کانون مدافعان حقوق کارگر تالش می
ربه ای برای کارگران و فعاالن کارگری در عملکرد این نهاد را در کشورهای دیگر به عنوان تج

در مقاله ارسالی برای کانون که در زیر می خوانیم نمونه ای از این . معرض دید قرار دهد
              .است ی قرار گرفتهوپائی است مورد بررسنهاد در کشور بلژیک که یک کشور ار

                               

 وضعیت سندیکاها 

از دیرباز برای بسیاری، معنی و مفهوم سندیکاهای کارگری، در جامعه ایران 
ای بوده است که آرمان ها و  به غلط تداعی گر جامعه کمونیستی بی طبقه

ارزش های مارکسیستی در آن ستوده و به اجرا گذاشته می شود، اما 

حقیقت این است که در بسیاری از کشورهای مدرن و پیشرفته اروپایی، امروز 
های کاپیتالیستی،  مام رقابتهای موجود در بازار آزاد و ارزشبا وجود ت

ای دارند و به دور از آنکه اساسنامه و  سندیکاهای کارگری فعالیت گسترده
کند، نقش  شان از چه نوع تفکر سیاسی اجتماعی پیروی می باورهای بنیادی

. می دهندارزنده و موثری را در ارائه خدمات به قشر کارگران و کارمندان ارائه 
برای مثال در کشور بلژیک سه سندیکای عمده وجود دارد که هر کدام به طور 
موازی و گاهی در قالب جمعی به دفاع از حقوق کارگران و کارمندان 

.                                                                                     پردازند می  

ای است که حتی کارمندان عالی رتبه برای  نقش سندیکاها به اندازه
میمات عمده مرتبط با برخورداری از خدمات ارزنده و تاثیر گذاری بر تص

هایی نظیر حداقل دستمزد، بازنشستگی و قوانین کار، عضویت در یکی  مقوله
.   از این سندیکاها را الزامی می دانند  
از :این سه سندیکا عبارتند  

بخش فرانسه زبان ـ )ب . ت. ژ. و اف( بخش هلندی زبان. )و. و. ب. آ •

های  که همسو با ارزش که سندیکایی( فدراسیون همگانی کارگران بلژیک 
.                             حزب سوسیالیست بلژیک است  

کنفدراسیون » سندیکای  •
. و. س. ، آ(سندیکاهای مسیحی

. ث. اس. و ث( بخش هلندی زبان)
که همسو ( بخش فرانسه زبان )
ارزش ها و سیاست های حزب  با

 سبوسیال ـ مسیحی بلژیک است

سندیکای لیبرال های بلژیک که  •
ن کشور همسو با حزب لیبرال ای

                                   .    است

:                                    توضیح  

حزب سبز بلژیک سندیکا ندارد و 
معتقد است که برای جلوگیری از 
پراکندگی بیشتر کارگران، اعضای 

توانند به انتخاب خود  این حزب می
در یکی از احزاب موجود بلژیک عضو 

                               .       شوند

و زیر نظر این سه  در چارچوب
های  تشکل سندیکای اصلی؛

ر ب… کارگری، کارمندی و دانشجویی
حسب نیاز مشاغل مختلف فعالیت 

برای مثال شاخه راه آهن . می کنند
سراسری سندیکاهای کارگری 
کشور بلژیک از توانایی باالیی 

                           .برخوردار است
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ها، هماهنگی میان سندیکاها و  جالب ترین نکته در عملکرد این تشکل
این امر باعث شده تا سندیکاها، چه در . های مختلف مدنی است تشکل
های سه گانه فدرال بلژیک و چه در سطح سراسری و فدرال، تاثیر بخش 

.                       گذاری به سزایی داشته باشند  
برای مثال در زمانی که قرار باشد کارگران و کارمندان شرکت راه آهن اعتصاب 
کنند، بی آنکه ضربه بزرگی به اقتصاد کشور و آرامش شهروندان وارد بیاورند، 

ها، تشکل های دانشجویی و ادارات هماهنگی های الزم میان سندیکا
دولتی، به ویژه پلیس، صورت می گیرد تا اعتصاب حداکثر ثمربخشی و نتیجه 

دلخواه را داشته باشد و دولت یا کارفرمایی خاص را به پای میز مذاکره 
در این میان، شهروندان عادی نیز که منافعشان تحت تاثیر معضل . بکشاند

م دموکراسی، کمی از مشقت ناشی از مورد اعتصاب نیست، به احترا
خرند اعتصاب را، آن هم اگر مرتبط با حمل و نقل عمومی باشد، به جان می . 

سندیکاها نیز که هدفشان فشار آوردن به دولت و کارفرمایان و نه مردم عادی 
کنند تا اعتصابات را منطقه ای و در روزهای متفاوتی برگزار  است، تالش می

ه اقتصاد ملی وارد نشود و آرامش شهروندان هم بیش از کنند تا ضربه ای ب
کارگران به طور هوشیارانه با این تکنیک سازمان دهی . حد به هم نریزد

اعتصابات که تنها سالح آنان است، کم کم و پله به پله، خود را قوت می 
در صورت عدم موفقیت، برنامه برگزاری . شوند بخشند و متشکل تر می

را به عنوان آخرین گزینه و اهرم فشار به اجرا می گذارنداعتصاب سراسری  . 
خشونت و درگیری از عوامل پرهیز ناپذیر تمامی اعتصابات کارگری و 

اما . سندیکایی در سراسر جهان، حتی در کشورهای دموکراتیک غربی است
. از همه جالبتر روح همگرایی موجود در زمان اعتصابات است که باید بیاموزیم

نظارت بر قوانین کار، گفتگو و تداوِم تاکید بر فعالیت مستقل و بی قید و در کل 
شرط سندیکاها و صیانت از حقوق کارگران و کارمندان، اصولی است که نه 
 .تنها از سوی اعضا بلکه از سوی تمامی آحاد ملت بلژیک پذیرفته شده است

ت در این گونه در بلژیک تا زمانی که به کاری مشغول نباشی، نیازی به عضوی
میزان تاثیرگذاری و . ها نیست و درحین خدمت نیز امری انتخابی است تشکل

ها حتی باعث شده تا سندیکاها در جذب اعضا با هم رقابتی  برش این تشکل
چه از زبان کارگران و کارمندان و چه در تبلیغاتی که . سالم را داشته باشند

دهند، به  ها نیز انجام می مثل هرگونه سرویس اجتماعی دیگر این تشکل
عضویت . توان برتری کیفی و رقابت در میان سندیکاها را شاهد بود راحتی می

در سندیکاها امری اختیاری است و هر عضوی باید مبلغی را به عنوان حق 
با جمع آوری حق . عضویت، به طور ماهانه به سندیکای خود پرداخت کند

ور مالی، حقوق ماهانه کار کنان و های دیگر تقویت ام عضویت ها و شیوه
بدین ترتیب، رشد فرهنگ . مسئولین سندیکاها پرداخت می شوند

ها نیز با دارا بودن هزاران کارمند،  سندیکالیزم باعث شده تا خود این تشکل
وکیل و دیگر مشاوران امور کار و نیروهای متخصص به ساختاری با قابلیت 

                            .  ایجاد اشتغال تبدیل شوند
شود بلکه تفکر و رویکرد  ک اندیشه سیاسی تنها در احزاب خالصه نمیدر بلژی

توانید  های درمانی و سندیکاها نیز نمود می یابد و شما می سیاسی در بیمه
، بیمه شویداز دوره دانشجویی برای مثال عضو حزب سوسیالیست یا لیبرال 

لیبرال هایی با گرایش های سوسیالیست یا  درمانی تان را از میان بیمه
.            انتخاب کنید و همچنین عضو سندیکایی با تفکری همسو نیز باشید  

ها به همین دو نمونه ختم نمی شود اما به دلیل عدم آشنایی  البته انتخاب
خوانندگان ایرانی با دیگر ساختارهای موجود در کشور بلژیک این دو نمونه را 

                                                                                     .مثال آوردیم

 

 

 

های  ها و تشکل اما جنبش
شکل ها در دانشجویی؛ این ت

دانشگاه های مختلف بلژیک حضور 
مستمری دارند و به نوعی پل 
اتصال فعالین دانشجویی با 
سندیکاها هستند و اغلب وقتی 

های منطقه ای یا ملی  تظاهرات
برگزار می شود و یا اینکه در 

ها، همیشه حضور این  اعتصاب
ساختارها که خود تضمینگر 
دموکراسی و معنای سیستم چند 

آزادی بیان هستند را در  حزبی و
.       بینید کنار هم می  

 1۱۱کشور بلژیک کمی بیش از 
سال قدمت دارد اما ساختار 
سیاسی آن و مخصوصا قوانین 

اساسی این کشور بعد از آمریکا 
ترین قوانین در جهان  یکی از قدیمی

این قوانین به . آید به حساب می
طور مستمر و هر ساله به روز می 

، حتی نخست شوند و هیچ قدرتی
وزیر و پادشاه، توان محدود کردن 

.             قانون را ندارد  
میالدی زمانی که  ۱۱در سال 

پادشاه بلژیک به دلیل اعتقادات 
اش از امضای قانون سقط  مذهبی

جنین سر باز زد، مجلس این کشور 
برای یک روز پادشاه را عزل، قانون 
را به تصویب رسانده و فردای آن روز 

به رسمیت پادشاه را دوباره 
شناخت و از آن جالب تر اینکه این 
روز به عنوان یک واقعه تاریخی، چه 
از سوی کلیسا و چه از سوی 

مداران، گرامی داشته  سیاست
.    شود می  

های بلژیک سنتی  در دانشگاه
برقرار است که بر اساس آن هر 

دانشکده تشکلی مربوط به خود را 
دارد و در ساختاری دموکراتیک 

را برای شورای نمایندگانی 
دانشجویان انتخاب می کنند که در 
مسائل داخلی و بعضا در مسائل 

کنند و در  اجتماعی اعالم موضع می

وزش سهم روند تکامل قوانین آم
.       دعمده ای را بر عهده دارن  

ها بعضا برخی  میان این تشکل
های یک دانشگاه بنا به  دانشکده  
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وان بیشتری برخوردارند و بنا به سنت قدمت و یا اعضایی که دارند از نفوذ و ت
های کارگری یا احزاب  هر تشکل روابط مشخصی به طور غیر رسمی با تشکل

دارند .سیاسی  
این روابط غالبا تعریف نشده و در حیطه اختیارات داخلی هر تشکل 

ها و یا قوانین وضع شده از سوی شورای  دانشگاهی و بر پایه سنت
ها به عنوان یک شخصیت  ا این تشکلدانشجویی منتخب است و اساس

.شوند حقوقی مستقل و به شکل موسسات غیرانتفاعی اداره می  
ها و سندیکاها هر چند تعریف جامع و کلی و سراسری  روابط میان این تشکل

ندارد اما رد پای همکاری و همسویی این تشکل ها و سندیکاها و احزاب را به 
.                               توان دید وضوح می  

تقالل موسسات و اجرای اصول مندرج در منشور جهانی با رعایت اصل اس
حقوق بشر و همچنین قوانین رسمی کشور بلژیک، حق داشتن تشکل و 

. توان یکی از شکل گرفته ترین نهادها در این کشور دانست سندیکا را می
توان یکی از تأثیر گذارترین  های تشکل های صنفی و سندیکاها را می فعالیت

.                          ارگران و کارمندان این کشور برشمردعوامل بر معیشت ک  

میزان اختیارات این سندیکاها تا جایی است که امروزه، هر یک از این 
ها مسئولیت پرداخت حقوق بیکاری، بازنشستگی، مداخله و نظارت بر  تشکل

ها، امنیت شغلی، بهداشت روانی و  قوانین کار، تنظیم و نظارت بر قرارداد
همه این کارها عمال در . مورد حساس دیگر را دارد مخاطرات محیط کار و ده ها

چارچوب همکاری مشترک در بین وزارت کار و سندیکاها و احزاب انجام 
این روند باعث شده تا نه تنها کارگران و کارمندان بلژیکی بلکه حتی . پذیرد می

از . دولت و وزارتخانه ها ساالنه دستاوردهای کالن و پر ارزشی داشته باشند

دیگر این همکاری و همیاری سندیکاهای کارگران باعث کاستن بخش  سوی
های دولت و دیگر ساختارهای اداری از لحاظ  ای از مسئولیت قابل مالحظه

.                    کمی و کیفی شده است  
شورای حل اختالف، دادرسی، تنبیهات حقوقی همه و همه چه برای کارگر و 

رکتی، سندیکاهای چه برای کارفرما، تماما در درون همین ساختار مشا
.                  گیرد کارگران، سندیکای کارفرمایان و نمایندگان دولت صورت می

      
 سندیکا نه تنها حامی کارگران و کارمندان بلکه مجری قوانینی است که خود 

 

 

 

 

 

 

 

 

در وضع آن شرکت داشته و مدافع 
. دموکراسی و مردم ساالری است

عالوه بر آن، سندیکاها در بلژیک 
ه و مدافع حقوق دولت، وزارتخان

.      اند کارفرما در چارچوب قوانین  
گونه که با اعتصاب  سندیکاها همان

و اعتراض خود خواهان افزایش 
دستمزد، بازنشستگی و بیمه ها 

هستند، از سوی دیگر در گاه 
انتخابات نیز هر یک بنا به تعلقات 
سیاسی که به احزاب دارند، ضامن 
.بقاء و حامی انتخاباتی آنها هستند  

ها در  ندیکالیستحضور مستمر س
هر انتخابات چه محلی و چه فدرال 
یا سراسری باعث سالمت 
سیستم و دموکراسی در بلژیک 

شده است و این سالمت تا حدی 
است که خالل اختالفات سیاسی 

این کشور  ۱۱11تا  ۱۱۱۲سالهای 
روز بدون  ۵۱1به خوبی توانست 

داشتن دولت و نخست وزیر به 
حیات سیاسی، اجتماعی و 

صادی خود بدون هیچ نقصانی اقت
.                 ادامه دهد  

امید است روزی با به کار گرفتن این 
تجربیات و آموخته ها بتوان فضایی 
مناسب را در قاعده هرم اجتماعی 
و طبقه کارگران و کارمندان در 
سرزمینمان ایران نیز ایجاد نماییم تا 
نه تنها از احقاق حقوق کارمندان و 

ر کارگران مطمئن باشیم بلکه د
تر اجرای رکن مهمی از  ابعاد کالن

.           دموکراسی را نیز رقم زنیم
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رینکلوک اوب  

نشریۀ فدراسیون اتحادیه های کارگری هلند: منبع  

 
 

آینده شناسان، دانشمندان و پژوهشگران متقاعد شده اند که دنیا در آستانۀ 

چهارمین انقالب صنعتی قرار دارد؛ انقالبی که کار و زندگی ما عمیقاً دگرگون 
: دفان دایک، رئیس فدراسیون اتحادیه های کارگری هلند می گوی. خواهد کرد

با دست روی دست گذاشتن کار درست . ما باید بیدرنگ دست به کار شویم"

                                                                                                         ".نمی شود
 

                                                                                                       
                                                                                                       

                                                                                  .    ؟راننده 

                 
وقتی . راننده تقریباً حکم پستچی امروزی را خواهد داشت ۱۱۳۱در سال  

باشد که مسیر مورد نیاز شما را طی کند، دیگر " خودرانی"اتوبوس یا اتوموبیل 

سال آینده  1۱ – ۱۱داشت؟ در خالل  چه نیازی به راننده و رانندگی خواهید
حتی باید . هزینه های بهداشت و تندرستی دیگر سر به فلک نخواهند کشید

پزشکی ژنی دقیقاً . گفت که به کمترین میزان در تاریخ کاهش خواهند یافت
نقاط ضعف جسم انسانها را مشخص خواهد کرد و از این طریق با اقدامات 

در صورتی هم که اندامی نتواند . نان خواهد شدپیش گیرنده مانع از بیماری آ
کارش را انجام دهد، نمونۀ مصنوعی جدیدی که محصول یک چاپگر سه بعدی 
.است، به جای آن اندام کار گذاشته خواهد شد  

خانه سازی؟ در آن زمان خانه سازی هم می تواند بسیار مؤثرتر توسط یک 
ی نصب قطعات احتیاج به کار فوق اش این که برا. چاپگر سه بعدی انجام شود

احتیاج . دستی معدودی کارگر باشد
سریع به وام بانکی برای خرید خانه 
دارید؟ در این صورت چه لزومی دارد 
یک کارمند بانک یک هفته تمام 
شبانروز خود را مشغول کار شما 
بکند؟ انجام تمام کارهای مربوطه به 

و . سادگی از یک روبوت برمی آید
نه؟ باز هم یک روبوت کار در کارخا

ساعت در شبانروز کار  ۱۱می تواند 
کند، احتیاجی هم به استراحت و 
وقفه در کار برای رفتن به توالت یا 

.کشیدن سیگار ندارد  
این تصویری است که دیک بایل، 
روانشناس کار و امور جمعی، در 

همه چیز "کتاب آخر خود زیر نام 
، که اخیراً "دارد دگرگون می  شود

شار داده، از جهان کار در سال انت
این تصویر . ترسیم کرده است ۱۱۳۱

تکنیک انقالبی، که به زعم او  ۲بر 
 می روند که جهان را در یک دهۀ 
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بهتر این است که : جوهر حرف او این است. آینده تغییر دهند، مبتنی است
جهان کار خود را برای چنین آینده ای آماده کند، زیرا نصف الی سه چهارم 

                                                                .مشاغل از بین خواهند رفت
 

                                                                      ترین؟خیالبافی یا محتمل
البته آینده شناسان بسیاری بوده اند که پیش بینی هایشان دایر بر این که 
امروزه دیگر مردم می بایست با ماشینهای پرنده اینجا و آنجا بروند یا مراکز 
. زیست انسانی در دیگر سیارات تشکیل شده باشند، به وقوع نپیوسته اند

اما تصویری که بایل به دست می دهد، با آنچه که مؤسسات معتبر و نامدار 
         آنجا که موضوع امکانات و فرصتهایدر این باره انتشار داده اند، خاصه تا 

 

                                                   .شغلی در میان است، همخوانی دارد
 

دو سال پیش شرکت حسابداری دلویته   Deloitte نتایج تحقیق دانشگاه  
. زار کار در امریکا را، بر وضعیت هلند تطبیق دادآکسفورد در مورد تحوالت با  

 
میلیون شغل در  ۳الی  ۱نتیجه حاکی از آن بود که در خالل ده سال آینده 

                                                                    .هلند از بین خواهند رفت
جان اسخاتوری، مدیر عامل شرکت مذکور اعالم کرد که . دو الی سه میلیون

یاری داده های نظیر این داده و بس." تازه این یک تخمین محافظه کارانه است"
آن، مقدمتاً باید موجب نگرانی کارکنان دارای آموزشهای با سطح محدود در 

یک سال پس از انتشار گزارش شرکت دلویته، . بخشها فنی و خدمات شوند
این شرکت تحقیق اش را به روز کرد و مشاهده کرد که باالترین میزان بیکاری 

" در معرض انقراض"ست لیست درست در بخشهائی است که در ردیفهای نخ
                                                                                        .قرار دارند

 –شورای اجتماعی "از این رو اخیراً . موجبات برای نگرانی بسیار اند
در گزارش مفصلی به دولت توصیه کرد که دست به صورتبرداری از "* اقتصادی

عواقب روبوتی شدن و اتوماسیون در بخشهای مختلف حیات اقتصادی هلند 
                                                                                             .بزند

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        روبوت بر مالیات
                                                

        یس فان دایک، رئیس خا  
فدراسیون اتحادیه های کارگری 

بی : "می گوید.( ه.ک.ا.ف)هلند 
تردید ما در آستانۀ چهارمین انقالب 

حرف بر سر . صنعتی قرار داریم
آینده و چشم انداز نیست، حرف بر 
سر تحوالت جاری است؛ تحوالتی 
. که از مدتها پیش آغاز شده اند

نکها نگاهی به آنچه که در بنادر و با
 می گذرد، 

طبعاً این تحوالتی سویه . بیاندازید

های مثبت نیز دارند و آن برداشتن 
بار کارهای شاق و سنگین، 
فرساینده و خطرناک از دوش 

با این حال اگرچه . انسانهاست
صاحب نظران همآوا با هم ادعا می 
کنند که این انقالب صنعتی به توازن 
مشاغل جدیدی نیز ایجاد کرده و 

کرد، اما در دورۀ گذار، این  خواهد
فقط انبوهی از مشاغل اند که از 
                            .بین می روند
                   

ما به عنوان : "او می افزاید
دیه های کارگری، فدراسیون اتحا

باید پیشاپیش بیاندیشیم، زیرا 
اوضاع به خودی خود سامان نمی 

برای شروع باید برنامه . یابد  
 

های بازآموزی منطبق بر نیازهای 
سال بعد  ۵. آینده طرح و اجرا شوند

ما به چه مشاغلی بیشترین احتیاج 
                     "را خواهیم داشت؟

                
اما فقط با بازآموزی مناسب، هنوز "

ما . ه نجات امیدوار بودنمی توان ب
در سطحی ملی و در ابعاد گسترده 
. باید به بازتقسیم کار دست زنیم

این یعنی که در آیندۀ نزدیک باید 
ساعات کار هفتگی کمتری داشته 
باشیم و ساعات کار بسیاری را به 

سالمت و تندرستی، اعم از 
. اجتماعی یا فردی، اختصاص دهیم  

 

 ی لتن کارگر بو 
     (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار        

 521ه  شمار  چهارم سال /  8152دسامبر   52/  5931آذر   82شنبه  

 

 

11 



 
 
 
 

در زندگی غیر . ه نظر من نه، ابداً ناگوار نیستآیا چنین وضعی ناگوار است؟ ب
معناست که ما  اما چنین وضعی به این. از کار خیلی امور دیگر هم هستند

گام در دورانی گذاشته ایم که اقتصاد آن باید از اساس به گونۀ دیگری انتظام 
                                                                                             ".یابد

یک . گزینۀ ما نشستن و انتظار کشیدن نیست: "فان دایک نتیجه می گیرد
اگر سامان دادن به این وضع را به عهدۀ : ز برای ما کامالً روشن استچی

کارفرمایان بگذاریم، در آیندۀ نزدیک جای تقریباً همگی مان را روبوتها خواهند 
ایدۀ ساده ای . کار کنیم" مالیات بر روبوت"بنابراین باید برای وضع قانون . گرفت
جوئی بسیاری هزینه ها و انجام کار انسان توسط روبوت موجب صرفه : است

اما برای ایجاد . ، خواهد شد...سهم کارفرمائی، مثل بیمه، بازنشستگی و 
پشتوانه برای امنیت اجتماعی و حفظ آن، این عواید باید به جامعه تعلق 

                                                                                            ".گیرند
 

             ها را باال بزنیم باید آستین
توجهی بر فراخوان فان دایک برای این که آستینها را باال بزنیم، به طرز قابل 

. منطبق است" همه چیز دارد دگرگون می شود"فراخوان دیک بایل در کتاب 
آتن باستان، که : بایل در کتاب اش دو سناریو را برای آینده پیش می نهد

تمام کارها را انجام می دادند و الیت جامعه فقط  –روبوتهای امروزی  –بردگان 
است، ** ی دوم پکالی قدیمسناریو. از زندگی لذت می برد: یک کار می کرد

که پس از اضمحالل امکانات شغلی به یکی از فالکت زده ترین شهرک های 
هلند تبدیل شده بود؛ با کلی بدبختی، اعتیاد به مشروب و بسیار رنجهای 

                                                                                 .اجتماعی دیگر
به نظر بایل گزینه هائی که امروز پیش روی مایند، یا به آتن باستان یا به 

                                                                . هند بردپکالی قدیم راه خوا
 
 
 

 تشکل ها

 

 
 
 
 

" اقتصادی –شورای اجتماعی * "
اصلیترین ارگان مبتنی بر مناسبات 

. در هلند است" سه جانبه گرائی"
این شورا متشکل از نمایندگان 
سازمانهای کارگری و کارفرمائی، و 
. صاحب نظران منصوب دولت است

وظیفۀ اصلی شورا دادن توصیه به 
دولت و پارلمان هلند در مورد رئوس 

اقتصادی  –سیاستهای اجتماعی 
                                       .است
پکالی قدیم شهر کوچکی در ** 

ایالت خرونینگن، در شمال شرقی 
با ادغام  1۱۱۱در سال . هلند، بود

این شهرک و پکالی جدید، پکالی 
.کنونی ایجاد شد  
 

 

 

 

:عفو بین الملل  

اسماعیل عبدی را آزاد کنید   

 

 
 

 حقوق معلم و کارگر
 

در فراخوان عفو بین الملل . عفو بین الملل در بیانیه ای خواستار اقدام فوری برای آزادی اسماعیل عبدی شده است
                                       اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان ایران و دبیر سابق کانون صنفی معلمان: آمده است
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صرفا به دلیل  او . سال زندان، به زندان اوین منتقل شد ٦نوامبر دستگیر و برای تحمل حکم  ۱در تاریخ ( انتهر)ایران 
.                              فعالیت های مسالمت آمیز صنفی مورد هدف قرار گرفته است  

” امتبلیغ علیه نظ“امنیتی از جمله  دادگاه انقالب تهران به جرم های  1٨توسط شعبه  ۱1٦اسماعیل عبدی در ماه فوریه 
.                                               به شش سال زندان محکوم شد” اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی” و   

این اتهامات علیه اسماعیل عبدی به خاطر فعالیت های مسالمت آمیزصنفی اوست؛ از جمله به خاطر همکاری او با 
     هرات مسالمت آمیز معلمان و آموزش بین الملل، این بزرگترین فدراسیون جهانی اتحادیه معلمان، و سازمان دادن تظا

برای اعتراض به سطح پایین بودجه آموزش و پرورش  ۱۱1٦اعضای کانون های صنفی معلمان در مقابل مجلس در اکتبر 
 ۱۱1٦حکم صادر شده علیه عبدی در اکتبر . و دستمزد معلمان و اعتراض به زندانی کردن فعالین صنفی معلمان است

.                                                                در دادگاه تجدید نظر تایید شد  
توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شد، و این زمانی بود که او  ۱۱1٨ماه ژوئن  ۱۲اسماعیل عبدی نخستین بار در 

      .در شهر اوتاوا برگزار شد، ویزا بگیرد ۱۱1٨قصد داشت برای شرکت در هفتمین کنگره آموزش بین الملل که در ژوئیه 

سر جهان خواسته است که با نامه نگاری با مقامات ایران خواستار آزادی در ادامه این سازمان بین المللی از فعاالن سرا
                                                                                                                                           .  وی شوند

 

 من اقتصاددان نیستم،

؟آیا تورم تک رقمی است  

 حقوق معلم و کارگر 

انبی اله معروفی عضو هیات مدیره سابق سندیکای کارگران بن

همه ما حقوق بگیرها گرانی را با تمام وجودمان حس 
تورم تک  :"می گویند حکومتیاقتصاددانان . می کنیم

که باعث گرانی و کمتر  آیا تورم ".رقمی شده است
شدن قدرت خرید ما حقوق بگیرها شده تک رقمی می 

 ؟تواند باشد

من اول از هزینه رفت و آمد که دست دولت است شروع 
رفت و برگشت به دورترین مسیر با  ۱۱سال . می کنم

تومان یعنی 1۱۱۱تومان که امسال شده  ۱۱۱مترو بوده 
ها وسیله  این. همین طور اتوبوس ها. درصدزیاد شده ۳۳

 .ترفت و آمد همه حقوق بگیرهاس

درصد اضافه شده  1۵کرایه خانه طبق گفته بانک مرکزی 
 .تکه ما می پذیریم در صورتی که اینطور نیس

برنج ایرانی سال گذشته بود  ،برسیم به مواد غذایی
هزار تومان 1۱تومان که امسال شده  ۱۵۱۱کیلویی 

ل گذشته که گوشت از سا. درصد زیاد شده ۱1یعنی 
 ۱۱زار تومان یعنی ه ۳۴هزار تومان بوده امسال شده ۱۱

، نرخ نان تغییری نکرده اما هر روز از درصد زیاد شده
 .رطو وزنش کم می شود بقیه موارد غذایی هم همین

 

اما تنها موردی که می شود گفت تورم در آن هر روز 
. استکمتر می شود و گران نمی شود دستمزد کارگران 

امسال به . اری دستمزد کارگران هر روز آب می رودبا بیک
درصد به حقوق کارگران اضافه شده اما حق  1۵اصطالح 

مسکن بعد از دوسال، دولت گفته پرداخت بشه که 
تر  اما موضوع مهم. خیلی ها پرداخت نمی کنند

شود و در آن  قراردادهایی است که با کارگر بسته می
بپذیرد که بیمه نداشته  ،قرارداد کارگر را مجبور می کنند

ساعت کار کند، سنوات و مزایایی  ۱باشد، بیش از 
همچون شیر، رستوران، سرویس ایاب ذهاب، دستکش، 
لباس کار، ماسک، مرخصی جمعه و سالیانه، پاداش آخر 
سال را نگیرد و حتا کمتر از حقوقی که دولت گفته یعنی 

ش که کارفرمای استاین مال کسانی . تومان بگیرد ۱۱۱
اگر کارگرایی که شرکت های . سروقت پولش را می دهد

پیمانکاری پولشان را برمی دارد و فرار می کند یا در 
هیات های حل اختالف با خریدن اعضای هیات، رای به 

 ۱ماه به  ۱نفع خود می گیرند و کارگرانی که حقوقشان 
ماه پرداخت نمی شود مثل کارگران پروژه ای را به همه 

می بینیم که دستمزد کارگران  ،شکن کنیمکارگران سر
در اینجا می . باال که نرفته هیچ، پایین هم آمده است

شود گفت که حرف اقتصادانان دولتی درست 
 .است تورم در دستمزدها تک رقمی است
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